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\"Drew-Lux\" Produkcja Wyrobów z Drewna
http://www.drew-lux.pl

Listwy wykończeniowe powinny być estetyczne i trwałe. Takie materiały oferuje firma Drew-Lux. Warto
zatem skorzystać z jej solidnej i atrakcyjnej oferty. Firma Drew-Lux powstała w 1989 roku. Jej flagowym
produktem są listwy wykończeniowe o niepowtarzalnej jakości. Wieloletnie doświadczenie oraz zastosowanie
najnowszych technologii obróbki drewna pozwalają zaspokoić wszystkie wyszukane potrzeby Klientów
Drew-Lux. Jeśli są Państwo zainteresowani takimi produktami, jak; dobre listwy wykończeniowe,
ćwierćwałki, kątowniki, listwy przyszybowe, konstrukcyjne, montażowe, deski podłogowe, opaski drzwiowe,
podbitki, boazerie, elewacje, deski, balustrady, deski tarasowe, poręcze, pochwyty drewniane, akcesoria do
poręczy, drążki, listwy obrazowe, materiały montażowe, a także wyroby na zamówienie, warto zapoznać się z
pełną ofertą Drew-Lux. Drew-Lux zaprasza do zakupów! Oferta Drew-Lux: ćwierćwałki: sosnowe, bukowe,
dębowe, listwy przypodłogowe: sosnowe, bukowe, dębowe, jesionowe, egzotyczne, z wentylacją, kątowniki,
opaski drzwiowe, listwy przyszybowe, listwy obrazowe, listwy konstrukcyjne, montażowe, legary, podbitki,
boazerie, elewacje, deski, balustrady, deski tarasowe, deski podłogowe, poręcze, pochwyty drewniane,
akcesoria do poręczy, drążki, progi, szprosy do drzwi, wyroby nietypowe na zamówienie. Specjalności firmy
to między innymi: listwy wykończeniowe, ćwierćwałki, kątowniki, opaski drzwiowe, listwy konstrukcyjne,
montażowe, kantówki, legary, podbitki, boazerie, elewacje, deski, balustrady, poręcze, listwy obrazowe i inne.
Firma Drew-Lux oferuje między innymi takie produkty, jak: listwy wykończeniowe, poręcze, deski
elewacyjne, deski podłogowe, deski tarasowe, ćwierćwałki, boazerie, opaski drzwiowe, listwy obrazowe,
balustrady, drążki, progi i wiele innych.
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